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APRESENTAÇÃO
Durante o período pandêmico, algumas pessoas me pediram para gerar conteúdos
que pudessem dar uma "arejada" na mente e ao mesmo tempo somar no
aprendizado e conhecimento.
Resolvi exercitar minhas habilidades de síntese e pesquisar invenções e biogra as.
Percebi o quão fértil é esta atividade não só apenas no buscar mas no compartilhar.
A iniciativa criou um conjunto de amigos e amigas que sugeriam nomes e nas redes
sociais faziam seus comentários.
Foram muitos textos publicados diariamente, sem interrupções.
Escrevi sobre inventores, cientistas, escritores, empreendedores, en m pessoas que
de certa forma zeram a diferença. Não procurei suas falhas, mas suas
qualidades. Todos falhamos, não é verdade?
Aqui reproduzo um conjunto de mulheres fantásticas, sem menosprezar outras
tantas que zeram e fazem a diferença.
Busquemos inspiração nestas pessoas, pois nós somos as nossas escolhas e
todos temos a capacidade de liderar, independentemente de sexo, raça, cor, religião
ou condição econômica.
Todos temos nossas lutas. Devemos escolher as nossas batalhas.

COM A EDUCAÇÃO VEM A TRANSFORMAÇÃO.
Paulo Roberto Bertaglia
Agosto de 2020
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SARAH GILBERT

SARAH GILBERT, nasceu em 1962 na Inglaterra. Professora de vacinologia na
Universidade de Oxford e cofundadora da Vaccitech. Sarah é especialista no
desenvolvimento de vacinas contra a gripe e patógenos virais emergentes. Após obter seu
doutorado Sarah trabalhou como pesquisadora de pós-doutorado. Depois entrou na Delta
Biotechnology, empresa farmacêutica. Em 1994, retornou ao mundo acadêmico. Iniciou
pesquisas relacionadas à malária. Em 2004, passou a ser pesquisadora de vacinas na
Universidade de Oxford e em 2010 iniciou como professora no Instituto Jenner. Uma série
de estudos de vacinas foram realizados ao longo de seus trabalhos. Em 2011, ela liderou o
desenvolvimento e os testes clínicos da vacina universal contra a gripe. Sarah se envolveu
com o desenvolvimento de uma vacina para proteger contra coronavírus desde o início da
pandemia COVID-19. Ela lidera os trabalhos de uma vacina candidata à proteção contra o
Covid-19 juntamente com Adrian Hill, Andrew Pollard, Catherine Green, Sandy Douglas e
Teresa Lambe. Sarah deu à luz a trigêmeos em 1998. Como parte dos testes da vacina ela
não hesitou em experimentá-la nos seus 3 filhos, demonstrando a confiança em sua
descoberta. Dra. Sarah, estamos torcendo pela eficácia da vacina e aguardamos
ansiosamente. Meu respeito.
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VALENTINA TERESHKOVA

VALENTINA TERESHKOVA, nasceu em 1937 na Rússia. Quando jovem, ela trabalhava
em uma fábrica têxtil e o paraquedismo era o seu hobby. Seu pai morreu na Segunda
Guerra quando ela tinha apenas 2 anos. Foi sua experiência de paraquedismo que a levou
a ser escolhida, em 1962, para o treinamento como cosmonauta no programa espacial
soviético. A competitividade pela corrida espacial entre os EUA e a União Soviética entre
1950 e 1960 era intensa. Os soviéticos estavam determinados a enviar a primeira mulher
ao espaço. Quatro mulheres foram escolhidas para se tornarem cosmonautas, mas
apenas Valentina foi para o espaço. Em 1963, Vostok 6 foi lançado, com Valentina a bordo.
Em pouco menos de 3 dias, ela orbitou a Terra 48 vezes. Enquanto em órbita, ela falou
com o líder soviético Nikita Khrushchev. Quando retornou de sua viagem recebeu o título
de Heroína da União Soviética. A primeira mulher americana a ir ao espaço foi Sally Ride,
em 1983. Tornou-se membro do Partido Comunista, e representou a URSS em inúmeros
eventos internacionais, incluindo a conferência da ONU para o Ano Internacional da Mulher
em 1975. Ela liderou o Comitê Soviético para mulheres de 1968 a 1987, foi retratada em
selos postais, e havia uma cratera na lua com seu nome. Um legado incrível que vale a
pena registrar.
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MARIA FIRMINA DOS REIS

MARIA FIRMINA DOS REIS, nasceu no Maranhão em 1822 logo após a proclamação da
Independência do Brasil. É considerada a primeira escritora negra de um romance
abolicionista no Brasil. Filha de pai negro com mãe branca foi criada na casa de uma tia
materna, onde desde a infância estabeleceu contato com a literatura. Sua paixão e
dedicação às letras a levou a ser aprovada em concurso público para professora de escola
primária em 1847 exercendo esta função por 34 anos. Em 1880, fundou uma escola de
meninos e meninas, provocando escândalos na sociedade pois tal modelo de ensino era
inadmissível. Seu romance Úrsula, foi publicado em 1859. Era extremamente inovador
pois dava voz às pessoas escravizadas. Contudo permaneceu ocultado por muitos anos,
demonstrando o lado machista e racista da história da literatura brasileira. Em 1861,
enveredou-se para a temática indianista escrevendo Gupeva dando voz às classes
inferiorizadas da época. Seu trabalho foi redescoberto na década de 1960 quando o
romance Úrsula começou a ser estudado pelas universidades. Além dos romances,
Úrsula e Gupeva, Maria Firmina escreveu histórias, poesias e ensaios. Também compôs
músicas abolicionistas. Faleceu pobre, cega e esquecida em 1917. Minha admiração pelo
legado ainda que ocultado por longo tempo.
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JACINDA ARDERN

JACINDA ARDERN, nasceu em 1980 na Nova Zelândia. Política neozelandesa que em
2017 tornou-se líder do Partido Trabalhista e, no mesmo ano, aos 37 anos, tornou-se a
primeira-ministra mais jovem do país em mais de 150 anos. Passou seus primeiros anos
em uma pequena cidade onde era comum ver crianças descalças e sem comida para o
almoço. Isto a inspirou a entrar na política. Em 1999 ingressou na universidade. Antes de
terminar os estudos na área de Comunicação ela começou a participar do Partido
Trabalhista. Terminada a graduação, seguiu com o envolvimento em atividades políticas
onde também trabalhou com Helen Clark, primeira ministra da Nova Zelândia, e que para
Jacinda viria a ser uma mentora e conselheira. Teve experiência em Londres trabalhando
com o primeiro ministro Tony Blair. Em 2007 foi eleita presidente da União Internacional da
Juventude Socialista, uma posição que a levou a destinos internacionais como Argélia,
China, Índia, Israel, Jordânia e Líbano. À medida que seu perfil político se destacava,
detalhes de sua personalidade e vida pessoal se tornaram mais conhecidos. Em 2017
assume o posto de primeira ministra como uma estrela da política. Comunicativa, tem
alcançado resultados positivos principalmente no trabalho relacionado à pandemia. Meu
desejo de sucesso.
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MAYA ANGELOU

MAYA ANGELOU, nasceu em 1928 nos EUA e faleceu em 2014. Mulher de extremo
talento, foi escritora, poeta, roteirista, diretora de cinema, atriz, professora, jornalista,
historiadora, cantora, bailarina e ativista. Possui uma vasta obra literária que inclui vários
livros de poesia, ensaios, peças de teatro, filmes e autobiografias. Uma das autobiografias
leva o título de “Eu sei porque o pássaro canta na gaiola” publicado em 1969, onde a autora
narra o período de sua infância e adolescência. Quando criança foi abusada sexualmente
pelo namorado da mãe. Ela contou aos familiares. O estuprador foi assassinado e Maya
ficou traumatizada, o que a deixou muda por quase 5 anos. O envolvimento com a
literatura e a poesia foi o seu caminho de salvação. Através de seus escritos, refletiu sobre
temas sociais como identidade, racismo e machismo. Maya foi uma das primeiras autoras
afro-americanas a escrever sobre as suas vivências. Se transformou em uma grande
inspiração para várias gerações de leitores, com mensagens de autoestima, inclusão e
respeito pelo próximo. Tornou-se um símbolo de influência, poder e resistência negra
através do não à violência e da promoção da compreensão e do amor como elementos de
combate à ignorância e o medo. Minha admiração e meu respeito por sua luta e coragem.
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LYGIA FAGUNDES TELLES

LYGIA FAGUNDES TELLES nasceu em São Paulo em 1923. Grande escritora brasileira.
É membro da Academia Brasileira de Letras, Academia Paulista de Letras e da Academia
de Ciências de Lisboa. Filha de pai promotor e mãe pianista sua infância foi vivida em
várias cidades do interior de São Paulo, em função da profissão do pai. Seu primeiro livro,
“Porão e Sobrado” foi publicado aos 15 anos de idade. Estudou direito e educação física.
Gostava de literatura. Colaborava com periódicos e frequentava os encontros literários de
Oswald e Mário de Andrade. Em 1944 debuta oficialmente na literatura com “Praia Viva”,
volume de contos. Em 1947, casou-se com um de seus professores, com quem teve um
filho. Segue produzindo romances e contos. Um de seus livros, “Ciranda de Pedra”, é
adaptado para novela. Desfaz seu primeiro casamento. Ganha o Prêmio Jabuti em 1963
com “Verão no Aquário”. Casa-se pela segunda vez, e com o marido escreve o roteiro do
filme “Capitu” baseado no romance do eterno Machado de Assis, Dom Casmurro. A
consagração ocorre na década de 70, recebendo vários prêmios. O auge acontece em
2016, quando com 92 anos é apontada para o prêmio Nobel de Literatura. Embora não
tenha ganho foi a primeira mulher brasileira a receber tal indicação. Minha admiração e
meu respeito.
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KATHERINE JOHNSON

KATHERINE JOHNSON nasceu em 1918 nos EUA e morreu em fevereiro de 2020, com
102 anos. Formou-se em 1937 e iniciou como professora em uma escola pública para
negros. Em 1953, começou a trabalhar com computação no Comitê da Aeronáutica, que
viria ser a NASA. Ela passou os quatro anos analisando dados de testes de voo e
investigação de acidentes aéreos. Em 1956, seu marido com quem tinha 3 filhas morre de
câncer. Em 1957, o lançamento do satélite soviético Sputnik, inicia a corrida espacial e
muda sua vida. Em 1960, ela e o engenheiro Ted Skopinski determinaram a equação da
trajetória orbital e a posição de pouso de um satélite. Em 1962, enquanto a NASA se
preparava para a missão orbital de John Glenn, Katherine foi alocada na tarefa que a
tornaria mais conhecida. Os computadores estavam programados para a missão. Mas o
receio dos astronautas era grande. Como parte da lista de verificação de pré-vôo, Glenn
pediu aos engenheiros para Katherine executar “a mão” os cálculos que seriam feitos
pelos computadores. "Se ela disser que são bons, então estou pronto para ir.", disse Glen.
O voo foi um sucesso. Trabalhou ainda em muitos outros programas espaciais. Em 2015,
lhe foi concedida pelo presidente Obama a Medalha Presidencial da Liberdade. Meu
respeito e minha admiração pelo legado!
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CHICA DA SILVA

CHICA DA SILVA, nasceu em 1732, em Minas Gerais. Foi uma das grandes
personalidades do Brasil no período colonial. Porém teve que lidar com o racismo toda sua
vida. Nasceu de mãe escrava e um português. Foram abandonadas por ele sem receber a
carta de alforria. Foi vendida como escrava para um médico que a engravidou, tendo seu
primeiro filho. Com 22 anos, Chica da Silva foi comprada por João Fernandes de Oliveira,
que comercializava diamantes. Se apaixonam e ela é alforriada. Passou a viver com ele e
usava oficialmente o sobrenome dele, sendo chamada Francisca da Silva de Oliveira. Foi
um escândalo para a sociedade da época. O casal teve 13 filhos. Todos receberam o
sobrenome do pai e boa educação. João atendia a todos os seus caprichos. Viviam em
uma rica casa onde realizava bailes e festas. Tinha vários escravos. Se vestia com
elegância. Usava muitas joias e perucas. Reza a história que muitos se curvavam quando
ela passava. Chica da Silva tornou-se uma senhora poderosa e rica, mas não foi
totalmente aceita pela sociedade. João retorna a Portugal em 1770 e leva consigo os filhos
homens, enquanto as mulheres ficam com a mãe. Nove anos depois ele morre. Chica da
Silva administrou os bens da família garantindo o futuro de suas filhas. Morreu em 1796.
Vale a pena conhecer.
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CAROLINA DE JESUS

CAROLINA DE JESUS, nasceu em Minas Gerais em 1914. Neta de escravos, viveu em
meio à pobreza e à miséria, chegando a passar fome, frio e não tendo onde morar. É
considerada uma das primeiras autoras negras brasileiras. Seus escritos refletem a vida
difícil que enfrentou como favelada e catadora de papel. De aguçada curiosidade
demonstrava a vontade de aprender a ler e a escrever já em sua infância. Entra no
primário, mas saiu logo pois a família não conseguia se manter na cidade e teve que
mudar-se para a zona rural. Em 1947, chegou a São Paulo. Em 1948 engravidou e foi
abandonada, sofrendo com o tabu de ser mãe solteira. Foi morar na rua. Adhemar de
Barros, governador na época, retirou os mendigos das ruas e os despejou em um terreno
baldio às margens do Rio Tietê. Foi morar na favela Canindé, onde teve três filhos com
diferentes relacionamentos. Sua vocação literária foi descoberta por um jornalista.
Escrevia sobre os problemas sociais em que se encontrava. Conheceu o sucesso e saiu
da favela. Era convidada para entrevistas e viagens. Suas obras foram publicadas em
cerca de 40 países e 14 idiomas. Infelizmente a fama durou pouco tempo. No final da vida
voltou a catar papel para sobreviver. Esquecida, cansada e doente, morreu em 1977. Um
trabalho que merece ressurgir!
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CLARICE LISPECTOR

CLARICE LISPECTOR, Haya Pinkhasovna Lispector, ucraniana nasceu em 1920. Ficou
conhecida como uma das grandes escritoras brasileiras. Escreveu romances, contos e
literatura infantil. Descendente de judeus, sofreu com o antissemitismo que grassava pelo
Império Soviético. Chegou ao Brasil ainda pequena. O nome Clarice foi a forma encontrada
para esconder a sua origem. Teve aulas de piano e aprendeu vários idiomas incluindo o
português, hebraico, inglês e francês. Gostava de estudar e escrever poemas. Com 19
anos começou a estudar literatura. Depois fez antropologia e psicologia. Em 1940, publicou
seu primeiro conto, chamado “Triunfo”. Inicia sua carreira no jornalismo. Casa-se em 1943,
com Maury Gurgel Valente e teve dois filhos. Seu marido era diplomata e, portanto, ela
viveu em vários países incluindo EUA, Itália, Inglaterra e Suíça. Se separaram em 1959.
Clarice obteve fama internacional com obras que retratam uma visão altamente pessoal,
focando o dilema humano. Seus contemporâneos tinham uma visão centrada nas
preocupações sociais regionais ou nacionais. Sua visão transcende o tempo e o lugar
usando com frequência personagens femininos. Um incêndio em sua casa, em 1966, fez
com que ficasse hospitalizada por meses. Faleceu com 57 anos. Merece admiração e
respeito!
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OLIMPIA DE GOUGES

OLIMPIA DE GOUGES, nasceu na França em 1748. Escritora e heroína, lutou pela
igualdade entre homens e mulheres. Casou-se com 16 anos e teve um filho. Tornou-se
viúva muito cedo e prometeu não se casar novamente. Dedicou-se à literatura e começou
a participar ativamente de causas políticas e sociais. Seus objetivos variavam desde
melhoria de estradas a divórcio, maternidade e direitos de crianças órfãs e de mães
solteiras. Escrevia peças teatrais incluindo a conhecida obra "Escravidão dos Negros". Em
1791, em meio à Revolução Francesa, ela publicou a "Declaração dos Direitos da Mulher e
da Cidadã” em resposta à “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”. No panfleto,
ela afirmava não só que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens,
mas também que as crianças nascidas fora do casamento deveriam ser tratadas de forma
justa e legitimadas em termos de herança. Olimpia combatia o terror e ficou do lado dos
girondinos, grupo moderado francês que acabou derrotado. O Rei Luis XVI o qual ela
defendia foi executado e em seguida ela enviou a Robespierre uma carta de insulto. Foi
entregue ao tribunal revolucionário. Olimpia foi presa, julgada e condenada à guilhotina em
1793. Tem o meu respeito e minha admiração por sua luta contra a discriminação a 200
anos atrás!
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RACHEL DE QUEIROZ

RACHEL DE QUEIROZ, grande escritora brasileira nasceu em 1910 no Ceará. Foi
jornalista, tradutora e teatróloga. Quando tinha 7 anos sua família se mudou para o RJ
fugindo da seca que castigava a região. Tinha um grau de parentesco com José de
Alencar. Aos 9 anos, em 1919, retorna ao Ceará e com 15 anos se forma professora.
Leciona história e colabora com um jornal local. Com 20 anos lança a obra “O Quinze”
retratando a luta contra a seca e a miséria do povo nordestino. O livro teve repercussão no
RJ onde recebeu elogios de Mario de Andrade. Se envereda para os caminhos da política.
Chega a ser presa por apoiar o comunismo, que via como saída em relação às mazelas
sociais de sua região. Segue escrevendo sobre os problemas sociais e o coronelismo
nordestino. Passa a exaltar a participação feminina na vida pública. Devido à sua
contribuição literária, Rachel ingressa na Academia Brasileira de Letras em 1977. Em
1966, participou de assembleia na ONU, representando o Brasil na Comissão dos Direitos
Humanos. Foi membro do Conselho Federal de Cultura durante 22 anos. Casou-se em
1932 com o poeta José Auto Oliveira com quem teve uma filha que faleceu aos 18 meses.
Separa-se em 1939. Em 1940 casa-se com o médico Oyama de Macedo. Faleceu em
2003. Meu respeito pelo legado!
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ARACY GUIMARÃES ROSA

ARACY GUIMARÃES ROSA, nasceu no Paraná em 1908. Ainda na infância mudou com
seu pai brasileiro e mãe alemã para SP. Em 1930 casou-se com um alemão do qual se
separou 5 anos depois. Em seguida foi para a Alemanha com seu filho e passou
necessidades. Falava vários idiomas, incluindo português, alemão francês e inglês. Em
Hamburgo, na Alemanha, passou a trabalhar no consulado brasileiro liderando o
departamento de expedição de passaportes. Na Alemanha antissemita assistia à expulsão
dos judeus de seus trabalhos e escolas, além de perderem direitos e posses. O governo
de Vargas restringia a entrada de judeus no Brasil. Aracy, corajosamente, começou a
conceder vistos omitindo de seus superiores informações que identificassem o solicitante
como sendo um judeu. Com esta atitude ajudou muitos judeus a escaparem dos campos
de concentração do período nazista de Hitler. Aracy conheceu o escritor Guimarães Rosa
em Hamburgo em 1938. Deu total apoio a ela. Antes de retornarem ao Brasil ficaram sob
custódia da polícia alemã. Guimarães Rosa dedicou seu principal livro “Grande Sertão:
Veredas” de 1956 à sua esposa Aracy. Em 1982 recebeu a láurea de “Justa entre as
Nações” do governo de Israel pela proteção dada aos judeus. Faleceu em 2011 com 102
anos. Minha admiração e meu respeito.
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CECÍLIA MEIRELES

CECÍLIA MEIRELES, nasceu em 1901 no Rio de Janeiro. Faleceu em 1964. Foi escritora,
jornalista, pintora e professora. Foi criada pela avó pois perdeu a mãe quando tinha 3 anos.
Gostava de ler poesias e ouvir histórias. Olavo Bilac foi o inspetor da escola que Cecilia
frequentava, onde chegou a ganhar uma medalha de ouro. Apreciava a arte e dedicou-se à
música aprendendo violão e violino, além de escrever. Apesar de ter vivido momentos
solitários e difíceis em sua vida, a poetisa enxergou este fator como positivo em sua
carreira. Na escola que frequentava as influências de professores e intelectuais foram
decisivas em sua formação. Se primeiro livro, Espectros – 1919, foi lançado quando ela
tinha 18 anos e era professora de educação fundamental. Casou-se com 21 anos. Seu
marido depressivo cometeu suicídio quando ela tinha 34 anos e com três filhas. Cinco
anos depois casa-se novamente. Atuando como professora Cecília Meireles desenvolveu
muitos livros infantis para serem usados em classe. Estes livros foram adotados e
aplicados às crianças em várias regiões do Brasil. Trabalhou em jornais e escrevia sobre o
tema da educação. Fundou a primeira biblioteca do Rio de Janeiro. Reconhecida
mundialmente, realizava conferências. Minha admiração e meu respeito pelo fantástico
legado.
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MALALA YOUSAFZAI

MALALA YOUSAFZAI, nasceu em 1997 no Paquistão. Não houve visitas por ocasião de
seu nascimento. Culturalmente no Paquistão apenas quando nascem os meninos a família
é parabenizada. Seu pai, professor e dono de escola, estimulava a filha a gostar de física,
literatura, história e política e a ter um olhar de indignação em relação às injustiças.
Quando tinha 10 anos, o Talibã controlava o território onde Malala vivia. Obrigavam as
escolas a fecharem suas portas ou as dinamitavam. Em 2008, com 11 anos, Malala tinha
um blog e defendia o direito das meninas a frequentarem a escola. Aos 12 anos, escondia
o uniforme dentro da mochila para não ser atacada e espancada no caminho, pois queria
estudar. Era conhecida por defender o direito das meninas à educação. Em 2010 começou
a receber ameaças de morte. Em outubro de 2012, com 15 anos, Malala voltava da
escola. O ônibus escolar foi parado por membros do Talibã, que a buscavam. Sendo
reconhecida recebeu três tiros na cabeça. Malala foi socorrida e ficou em estado grave. Ao
melhorar, foi levada para a Inglaterra. Malala sobreviveu, recuperou-se e não recuou de
suas convicções. Tornou-se porta voz de uma causa – o direito à educação. Em 2013
discursou na ONU. Tornou-se a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2016.
Minha admiração!
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CORA CORALINA

CORA CORALINA é o pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto. Ela nasceu em
Goiás, em 1889 e faleceu em 1985. Aos 15 anos, se tornou Cora, derivativo de coração.
Coralina veio depois. Prestigiada poeta e contista, Cora se tornou um dos expoentes da
nossa literatura. Iniciou sua carreira literária aos 14 anos com o conto Tragédia na Roça.
Ficou fora de Goiás por 45 anos ao casar-se com o advogado Cantídio Bretas com quem
teve 6 filhos. Ao tornar-se viúva, voltou às suas origens, e começou a trabalhar como
doceira. Nas horas vagas escrevia. Cora publicou o seu primeiro livro aos 76 anos e
tornou-se uma das maiores expressões da poesia moderna. Em 1982, mesmo tendo
estudado até o equivalente ao segundo ano do Ensino Fundamental, recebeu o título de
Doutora Honoris Causa da Universidade Federal de Goiás. Em 1983, venceu o concurso
Intelectual do Troféu Juca Pato, tornando-se a primeira mulher a receber tal honraria. Em
1984, foi eleita Símbolo da Mulher Trabalhadora Rural pela FAO. Após sua morte, foi criada
a Associação Casa de Cora Coralina, entidade de privada e sem fins lucrativos que
mantém o Museu Casa de Cora Coralina visando incentivar atividades culturais e
educacionais, além de preservar a memória e divulgar a vida e a obra de Cora Coralina.
INSPIRAÇÃO!
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MICHELLE OBAMA

MICHELLE OBAMA nasceu em 1964, em Chicago. É socióloga, advogada, escritora e
esposa do ex-presidente americano Barack Obama. Como primeira-dama, Michelle
concentrou sua atenção em questões sociais como pobreza, vida saudável e educação.
Seu livro de memórias de 2018, “Minha história”, o qual eu recomendo, discute as
experiências que a moldaram, desde sua infância até seus anos vivendo na Casa Branca.
Ela foi a primeira “primeira dama” afro-americana dos EUA. Com suas ações ela se tornou
um modelo para as mulheres e uma defensora da família, principalmente no aspecto
saúde e educação. Descobriu que sua verdadeira vocação era trabalhar com pessoas
para servir suas comunidades e seus vizinhos. Seguiu no propósito de apoiar e inspirar os
jovens. Em 2010, ela lançou o programa Let's Move!, reunindo líderes de vários
segmentos em um esforço nacional para enfrentar o desafio da obesidade infantil. Em
2014, lançou a Iniciativa Reach Higher, visando inspirar jovens americanos a assumir o
controle de seu futuro, seguindo sua educação após o ensino médio. Em 2015, se juntou
ao presidente Obama para lançar o Let Girls Learn, uma iniciativa do governo dos EUA
para ajudar meninas em todo o mundo a ir à escola e permanecer na escola. Dedicada às
causas sociais merece o meu respeito.
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ANGELA MERKEL

ANGELA MERKEL, nasceu em 1954 na Alemanha. Em 1973, iniciou os estudos de Física.
Trabalhou e estudou no Instituto Central de Físico-Química. Ela concluiu seu doutorado em
química quântica em 1986 e trabalhou como cientista de pesquisa até 1989. Angela entrou
para a política no período das Revoluções de 1989, que culminou com a queda do muro de
Berlim, atuando como vice-porta-voz do primeiro governo democraticamente eleito da
Alemanha Oriental. Em 1991 foi nomeada pelo chanceler Helmut Kohl, ministra da Mulher
e da Juventude. Em 1994, tornou-se Ministra do Meio Ambiente, Conservação da
Natureza e Segurança Nuclear. Após as eleições federais de 2005, ela foi nomeada a
primeira mulher chanceler da Alemanha. Tem sido vista como a líder da União Europeia e
a mulher mais poderosa e influente do mundo. Sendo eleita chanceler em 2005, foi reeleita
por mais três vezes. Já foi presidente do Conselho Europeu. Tem priorizado o
fortalecimento das relações econômicas transoceânicas. Desempenhou um papel
fundamental na gestão da crise financeira a nível europeu e internacional. Em seu país,
tem atuado com êxito na reforma da saúde, nos problemas relativos ao desenvolvimento
energético e, na abordagem à crise dos migrantes que tem afetado toda a Europa. Meu
respeito e minha admiração!
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ROSA PARKS

ROSA PARKS - Rosa Louise McCauley – nasceu em 1913 no Alabama, EUA. Seus pais
se separaram quando ela tinha dois anos. Morou com os avós maternos em uma fazenda
onde passou toda a sua juventude. Seus avós eram ex-escravos e fortes defensores da
igualdade racial. Durante sua infância experimentou a discriminação racial. Com 11 anos,
ingressou na escola. Quando estava no ensino médio sua avó e sua mãe adoeceram e
teve que a deixar a escola. Começou a costurar para ajudar nas despesas. Em 1932 se
casou com Raymond Parks, membro de uma organização que lutava contra a
segregação, da qual Rosa se tornou uma militante. Incentivada pelo marido, ela concluiu o
ensino médio em 1934. Em uma de suas atitudes de bravura, no ano de 1955, quando
viajava em um ônibus se recusou a ceder seu assento a um passageiro branco. Seu
exemplo de coragem provocou um boicote aos ônibus da cidade de Montgomery. Rosa foi
presa por violar a lei da cidade. A repercussão foi intensa e a ação acabou por lançar
esforços nacionais para acabar com a segregação racial nas instalações públicas. Rosa
recebeu o Prêmio Martin Luther King Jr, a Medalha Presidencial da Liberdade e a Medalha
de Ouro do Congresso por sua luta contra a desigualdade. Faleceu em 2005. Admiração e
respeito pelo legado!
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ZICA DE ASSIS

ZICA DE ASSIS, carioca, nasceu em 1960. Ex-babá, empregada doméstica, faxineira,
cofundadora e sócia do Instituto Beleza Natural, maior rede especializada em cabelos
crespos, cacheados e ondulados do Brasil. De origem humilde, começou a trabalhar como
babá aos 9 anos para ajudar no sustento da família de 13 irmãos. Para trabalhar teve que
renunciar ao cabelo “black power” que ostentava, a pedido das suas patroas. Durante sua
vida foi muito dedicada. Buscava ser melhor em tudo que fazia. Em um dado momento da
vida, resolveu empreender. Iniciou fazendo um curso de cabeleireira e aprendeu tudo que o
mercado podia oferecer. Começou a desenvolver produtos para passar em seus cabelos.
Isso chamou a atenção das pessoas ao seu redor. Casada, com três filhos, trabalhava de
domingo a domingo. Resolveu montar o negócio vendendo o carro do marido. Juntando as
economias de R$ 4.200,00 abriu um salão de beleza. Para surpresa com o passar do
tempo notou que um carente nicho de mercado havia sido identificado. Prosperou
juntamente com os sócios. Nasceu o Instituto de Beleza Natural, primeiro instituto
especializado em cabelos crespos, cacheados e ondulados do Brasil. Hoje conta com
130.000 clientes, 2.000 colaboradores e 40 unidades de negócios incluindo Nova York.
Meu respeito e admiração!
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LUIZA HELENA TRAJANO

LUIZA HELENA TRAJANO, nasceu em 1951. Ela é presidente da rede varejista Magazine
Luiza e outras empresas coligadas e é uma das mulheres mais influentes do Brasil.
Formada em Direito, conseguiu transformar um grupo de lojas localizadas em Franca,
interior de São Paulo, em uma rede forte para brigar com gigantes do segmento como
Casas Bahia, Ponto Frio, Submarino e Amazon. Ela passou por diversos setores dentro da
empresa, antes de permanecer na liderança do Magazine Luiza. Luiza sempre batalhou
pelo varejo brasileiro. Apostou nele tanto no físico quanto no comércio eletrônico. A rede,
opera em 16 estados e, tem usado a estratégia de aquisições para crescer, tais como
Lojas Líder, Wanel, Base, Kilar, Madol além das fantásticas Netshoes e Estante Virtual. Ela
é uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil, formado em 2012 por 50 mulheres
atuantes em diversos segmentos da economia, que se uniram por um objetivo comum:
melhorar o país. Hoje, são mais de 4.000 e se encontram periodicamente para debater e
propor ações ligadas à educação, empreendedorismo, projetos sociais e maior inclusão
das para mulheres. Luiza inspira e motiva empreendedores e empreendedoras por todo o
Brasil. Em 2001, escreveu o caso da Magazine Luiza que foi incorporado ao meu livro.
Meu respeito e admiração!
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NELLE HARPER LEE

NELLE HARPER LEE, nasceu em 28 de abril de 1926 e foi uma escritora norte-americana,
mais conhecida por seu romance O SOL É PARA TODOS (Killing a Mockbird), de 1960.
Ganhou o Prêmio Pulitzer de 1961 e tornou-se um clássico da literatura moderna
americana. Ela publicou apenas dois livros, mas recebeu muitas honrarias pela
contribuição à literatura. A trama e os personagens do livro O sol é para todos são
baseados nas observações da autora sobre sua família e seus vizinhos, bem como
acontecimentos que ocorreram perto de sua cidade natal em 1936, no Alabama, quando
ela tinha 10 anos. O romance trata da irracionalidade das atitudes de adultos em relação ao
racismo na década de 1930, na visão de duas crianças. O livro vendeu mais de 40 milhões
de cópias. Interessantemente, que ao ganhar o Pulitzer de ficção ela se transformou em
uma celebridade literária, um papel que ela achou opressivo demais e nunca soube lidar
bem com isso. Adicionalmente, a enorme popularidade da versão cinematográfica do
romance, lançada em 1962 com Gregory Peck no papel do personagem principal, um
advogado sulista de cidade pequena que defende um homem negro falsamente acusado
de estuprar uma mulher branca, só aumentou ainda mais fama de Harper Lee. Morreu em
19 de fevereiro de 2016. Ela tinha 89 anos.
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PAULO ROBERTO BERTAGLIA

• Fundador e CEO da Berthas,
• Atuou nas empresas: IBM, Unilever, Hewlett-Packard e Oracle.
• Ao longo da carreira tem se especializado nas áreas de Supply Chain
Management/Logística, Gestão estratégica de Negócios, Liderança, Vendas e
Terceirização de Serviços.
• Professor de pós-graduação em Supply Chain, Logística, Gestão Estratégica
de Negócios, Gestão de Vendas e Tecnologia da Informação.
• Autor de vários livros entre eles Logística e Gerenciamento da Cadeia de
Abastecimento - Editora Saraiva, em sua 3ª edição
• Colunista de importantes meios de comunicação
• Realiza palestras de temas estratégicos, cadeia de abastecimento e liderança
empresarial para empresas e instituições educacionais
• Voluntário da educação.

